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P R O T O K Ó Ł   nr  L/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  29 października 2018 r. 

 

 

Otwarcia obrad pięćdziesiątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 października 2018 r.  dokonał o godz. 

15:30 Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek.  

Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 

quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był 

radny Czesław Kudzia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, po otwarciu obrad, przywitał zebranych radnych, sołtysów (obecnych wg 

list obecności dołączonych do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Zastępcę Wójta 

Gminy Stanisława Wróbel, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu 

Gminy, obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka oraz przedstawicieli Pracowni Urbanistycznej  

z Rybnika. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek-Kubicka, Sekretarz 

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor  

ds. nieruchomości Katarzyna Mazurkiewicz oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz. W części obrad udział wziął również mieszkaniec 

Bierawy Edward Plis. 

 

 

Ad. 2. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że dalszy porządek sesji przedstawia się 

następująco: 
 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  15 października 2018 r. 

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach  

w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 

6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat wykonania budżetu gminy za  

I półrocze 2018 r.  oraz opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w przedmiotowej sprawie. 

8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 
 

9. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bierawa; 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok; 

3) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa; 

4) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, 

wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości;  

6) w sprawie statutu gminy; 
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7) w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy; 

8) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

9) w sprawie nazwy ulicy. 

 

10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji na temat analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek 

organizacyjnych. 

11. Interpelacje i wnioski radnych. 

12. Dyskusja i wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przed przystąpieniem do omawiania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zwrócił  się do 

obecnych na sali o uczczenie minutą ciszy zmarłej Pani Jadwigi Gładysz – Nowińskiej – sołtysa wsi 

Kotlarnia. 

 

 

 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół z czterdziestej 

dziewiątej sesji Rady Gminy z dnia  15 października 2018 r.  i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 29 

statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy 

radni mają uwagi do protokołu? 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu z czterdziestej dziewiątej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu  

13 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół  

z czterdziestej dziewiątej sesji Rady Gminy został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4.   

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie działania 

jak: 

1) brał udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 19 września 2018 r. oraz komisji ds. budżetu 

i rozwoju gospodarczego w dniu 25 października 2018 r.;  

2) uczestniczył w uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Kuźni oraz sztandaru; 

3) brał udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy Bierawa; 

4) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca pełnił dyżur w Urzędzie Gminy. 
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Ad. 5.  

 

Informacje o pracach komisji złożyli: 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna spotkała się na dwóch posiedzeniach  

w dniach 2 i 19 września 2018 r. Tematem było wydanie opinii na temat wykonania budżetu gminy za  

I półrocze  2018 r. oraz rozpatrzenie skargi na wójta gminy wniesionej przez mieszkańca Bierawy. 

 

Radny R. Skotarczyk – przewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, poinformował, 

że komisja obradowała w dniu 25 października br. celem omówienia projektów uchwał na dzisiejszą 

sesję. Członkowie komisji 5 głosami za pozytywnie zaopiniowali omawiane projekty uchwał. 

 

Radny P. Musioł - przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska, poinformował, że komisja w dniu 8 października br. odbyła wyjazdowe 

posiedzenie celem przeprowadzenia wizji wybranych terenów w Dziergowicach, Lubieszowie, Starym 

Koźlu i Brzeźcach. 

 

Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego 

i sportu spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 17 września br. Było to wyjazdowe posiedzenie 

komisji do Publicznego Przedszkola w Dziergowicach. Tematem był przegląd placówki oświatowej pod 

kątem potrzeb remontowych. 

 

 

 

Ad 6. 

 

Wójt Gminy - przedstawiając informację o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, 

poinformował, iż: 

 w dniu 6 września br. spotkał się z osobą pełniącą obowiązki Burmistrza Gminy Sośnicowice 

w sprawie dowozu uczniów z Goszyc do szkoły w Sierakowicach, 

 w dniu 7 września br. spotkał się z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie 

podwyższenia dofinansowania do projektu „pompy ciepła dla Szkoły w Solarni”, 

 w dniu 8 września br. przeprowadzony został siódmy memoriał biegowy ku czci Haliny Brylant 

i Jewhena Toronthija, 

 w dniu 9 września br. odbyły się dożynki gminne w Starym Koźlu, starostami dożynkowymi 

byli Danuta i Janusz Kronhof, 

 w dniu 13 września br. uczestniczył w jubileuszu 91 urodzin Hildegardy Lazar z Bierawy, 

 w dniu 17 września br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Dziergowicach w sprawie funduszu 

sołeckiego, 

 w dniu 20 września br. miał miejsce odbiór kanalizacji sanitarnej w Korzonku, 

 w dniu 21 września br. brał udział w zebraniu wiejskim w Grabówce w sprawie funduszu 

sołeckiego, a także spotkał się z przedstawicielami Wód Polskich w sprawie rzeki Dziergówki, 

 w dniu 24 września br. dokonano odbioru chodnika przy ulicy Kozielskiej w Dziergowicach, 

 w dniu 25 września br. brał udział w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu w sprawie funduszu 

sołeckiego, 
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 w dniu 26 września br. uczestniczył w sesji Rady Gminy, zwołanej w trybie nadzwyczajnym, 

 w dniu 28 września br. spotkał się z Państwem Hudoba z Goszyc z okazji jubileuszu 50 lat 

pożycia małżeńskiego, 

 w dniu 1 października br. spotkał  się z Panem Henrykiem Milewskim z Firmy Tauron  

w kwestii oświetlenia ulicznego, 

 w dniu 4 października br. wspólnie z przedstawicielami Urzędu i Rady Gminy brał udział  

w pogrzebie Pani sołtys wsi Kotlarnia Jadwigi Gładysz – Nowińskiej, 

 w dniu 5 października br. rozpoczęto mistrzostwa świata w psich zaprzęgach w Lubieszowie, 

które trwały do 7 października br., 

 w dniu 8 października br. brał udział w jubileuszu 92 lat urodzin Teresy Komander z Kotlarni  

i Pani Ingeborgi Lazar z Bierawy, w dniu 9 października br. w jubileuszu 65 -lecia pożycia 

małżeńskiego Państwa Wyspiański z Bierawy oraz 92 rocznicy urodzin Hildegardy Buchner  

z Bierawy, 

 w dniu 10 października br. spotkał się z Państwem Kobielarz z Lubieszowa z okazji jubileuszu 

50 lat małżeństwa, a dniu 11 października br. z Państwem Kosior z Korzonka z okazji 

jubileuszu 55  lat małżeństwa. Tego dnia uczestniczył również w obchodach Dnia Edukacji 

Narodowej w Szkole Podstawowej w Bierawie, 

 w dniu 12 października br. brał udział w uroczystości nadania imienia „Orła Białego” Szkole 

Podstawowej w Starej Kuźni oraz nadania sztandaru, 

 w dniu 13 października br. zorganizowano konkurs strzelecki na strzelnicy w Solarni z okazji 

100-lecia Niepodległości Polski, 

 w dniu 15 października br. spotkał się z Państwem Wilk z Dziergowic z okazji jubileuszu 50 lat 

pożycia małżeńskiego, z Panią Jadwigą Komander ze Starego Koźla z okazji 90-tych urodzin 

oraz brał udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole w Solarni, a także 

uczestniczył w sesji Rady Gminy, zwołanej w trybie nadzwyczajnym, 

 w dniu 16 października br. uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole 

Podstawowej w Dziergowicach, 

 w dniu 17 października spotkał się z Państwem Kudela ze Starego Koźla z okazji jubileuszu  

55 lat pożycia małżeńskiego, a w dniu 18 października br. z Państwem Salinger z Dziergowic  

z okazji jubileuszu 60-lecia małżeństwa. W tym też dniu spotkał się z uczniami Szkoły 

Podstawowej w Starym Koźlu w temacie samorządności, 

 w dniu 21 października br. odbyły się wybory samorządowe, wybierano przedstawicieli do 

gmin, powiatów i sejmików województw, 

 w dniu 23 października br. spotkał się z mieszkańcami Dziergowic  w sprawie planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

 w dniu 25 października br. uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetowej poświęconej 

omówieniu projektów uchwał na dzisiejszą sesję oraz w spotkaniu z okazji „Tygodnia 

regionalnego” w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, 

 w dniu 26 października br. spotkał się z przedstawicielami PKP w sprawie budynku na Dworcu 

PKP w Dziergowicach. Ponadto uczestniczył w jubileuszu 55 lat małżeństwa Państwa Szewerda 

ze Starej Kuźni, a także w dziesiątym jubileuszowym konkursie ekologicznym w Starej Kuźni. 

 

Zapytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.  
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Ad. 7. 

 

Wójt Gminy - przedstawił radnym informację na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 

którą dołączono do protokołu jako załącznik nr 1a.  

Omawiając tą informację zwrócił uwagę, iż w trakcie pierwszego półrocza Gmina dokładała wszelkich 

starań, aby zadania zaplanowane w budżecie  były realizowane zgodnie z harmonogramem. 

Jednakże w tym okresie odnotowano znaczny wzrost cen głównie usług, co miało wpływ na przesunięcie 

w czasie realizacji niektórych zadań. Jedynym zadaniem, które zmieściło się w pierwotnym budżecie to 

chodnik przy ulicy Kozielskiej w Dziergowicach. Każde inne zadanie wymagało dołożenia środków. 

Wygenerowana nadwyżka budżetowa za rok poprzedni musiała zostać przeznaczona na dofinansowanie 

planowanych zadań. Nie udało się do budżetu dołożyć nowych, nawet mniejszych zadań. Z powodu 

wysokich cen, niektóre zadania planowane do realizacji w pierwszym półroczu, nie zostały wykonane. 

Przykładem takiego zadania jest utwardzenie odcinka drogi w Grabówce, gdzie oferent proponował 

wykonawstwo za kwotę dwukrotnie wyższą niż przewidywano w budżecie, czy też wykonanie 

oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Starej Kuźni i przy ul. Kwiatowej w Brzeźcach. Te zadania 

najprawdopodobniej nie zostaną w ogóle w tym roku budżetowym wykonane z powodu braku możliwości 

ich dofinansowania. 

  

Radny P. Szewerda – odczytał opinię komisji rewizyjnej z dnia 19 września 2018 r. na temat przebiegu 

wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, której kserokopię dołączono do niniejszego protokołu 

jako załącznik 1b.  

 

Następnie Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji  

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, zawartą w uchwale nr 388/2018 z dnia  

28 września 2018 roku, którą dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik 1c. 

 

 

 

 

Ad. 8. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2017/2018, którą dołączono do protokołu jako załącznik nr 2. 

 

 

 

 

Ad. 9. 1. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa.  
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W. Chmielewski – poinformował, że Studium zostało zmienione na podstawie uchwały z 12 lutego 2018 

roku. Obszar, na którym zostało zmienione Studium o powierzchni 7,4 ha został oznaczony na planie 

kolorem fioletowym. Zmiana ta wynika z konkretnej potrzeby rozbudowy zakładu produkcyjno-

usługowego w Kotlarni. Wykonanych zostało szereg analiz wymaganych ustawą, z których 

wyprowadzono określone wnioski. Studium zakłada, że z obszaru objętego zmianą zostanie wyznaczony 

w miejscowym planie teren pod działalność produkcyjno-usługową oraz teren, który pozostanie jako 

teren leśny. Na etapie Studium nie da się jeszcze tego dokładnie sprecyzować. Zostanie to dopiero 

doprecyzowane w planie.  

Obszar zmiany znajduje się w sołectwie Kotlarnia, poza obszarem zalewowym i poza obszarem zagrożeń 

geologicznych. Występuje tam złoże piasku Kotlarnia Pole Północne.  Nie ma tam zadań służących 

realizacji ponad lokalnych celów publicznych. Zmiana ta nie wiąże się z kosztami gminy związanymi  

z koniecznością zapewnienia dojazdu do tego terenu i innej infrastruktury.  

Jest to zmiana jednostkowa i nie wykonuje się aktualizacji całego Studium. Zmianę dokonuje się tylko  

w tym rejonie, na który Rada Gminy podjęła uchwałę.  

Zmiana jest procedowana na podstawie konkretnego wniosku przedsiębiorcy, który nie może się rozwijać 

w granicach obecnego zakładu. Istnieje potrzeba powiększenia terenu produkcyjno-usługowego. 

Przeprowadzono całą procedurę, uzyskano wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, w tym 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Projekt był wyłożony do publicznego wglądu, 

zorganizowano dyskusję publiczną. Do projektu nie zgłoszono żadnych uwag.  

W związku z tym nie ma potrzeby  rozstrzygania o sposobie ich rozpatrzenia.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem kogo będą obciążać koszty wyłączenia gruntów  

z produkcji leśnej, Gminę czy przedsiębiorcę? 

 

W. Chmielewski – wyjaśnił, że tylko w ramach  planu miejscowego można pozyskać promesę, czyli 

zgodę Ministra na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Działanie to nie wiąże się jeszcze z kosztami. 

Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej następuje dopiero na etapie projektu budowlanego. Gmina nie 

ponosi kosztów związanych z wyłączeniem terenów z produkcji leśnej. Te koszty ponosi przedsiębiorca. 

Po stronie Gminy są natomiast koszty zmiany planu miejscowego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr L/307/2018  sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa – pod głosowanie 

radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr L/307/2018  sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa – została 

podjęta. 
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Ad 9. 2. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 

na 2018 rok.  

 

Radny R. Skotarczyk – przewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego poinformował, 

że komisja na posiedzeniu w dniu 25 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 5 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr L/308/2018 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2018 rok – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radych, na 13 radnych obecnych na sali obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr  L/308/2018 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2018 rok – została podjęta. 

 

 

 

ad 9. 3 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej dla gminy Bierawa. 

 

Radny R. Skotarczyk – przewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego poinformował, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej dla gminy Bierawa – 5 głosami za. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr L/309/2018 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani 

wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr L/309/2018 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

 



str. 8 

 

Ad. 9. 4. 

 

K. Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad 

nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz 

ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się o wyjaśnienie wprowadzonych zmian w uchwale. 

 

K. Mazurkiewicz – poinformowała, że treść poprzedniego zapisu § 18 ust. 1 brzmiała: „wyraża się zgodę 

wójtowi gminy Bierawa na wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości na czas określony dłuższy 

niż 3 lata lub na czas nieokreślony”. A treść ust. 2 brzmiała: „nieruchomości oddawane są w dzierżawę 

lub najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie przetargowym, chyba, 

że Rada w oparciu o przepisy szczególne wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tych umów”. 

Po zmianie, przepis ten nakładać będzie na wójta obowiązek  uzyskiwania  każdorazowej zgody Rady 

Gminy na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości na 

czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr L/310/2018 uchwały o zmianie uchwały  

w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 

mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata lub na czas nieoznaczony – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr L/310/2018 o zmianie uchwały  

w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości 

stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony – została podjęta. 

 

 

Ad. 9. 5. 

   

K. Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu nieruchomości. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr L/311/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości – pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr L/311/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 6.  

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie statutu gminy Bierawa. Wyjaśniła, 

iż  zmiany, jakie zostały wprowadzone do ustawy o samorządzie gminnym, wynikające z ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wywołały konieczność 

wprowadzenia zmian do statutu gminy. Z uwagi na szeroki zakres zmian, zdecydowano o opracowaniu 

nowego tekstu. 

Poinformowała, że do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono między innymi takie zmiany jak: 

1) w art. 5a dodano zapisy dotyczące budżetu obywatelskiego, który jest obligatoryjny tylko dla 

miast na prawach powiatu; w gminach utworzenie budżetu obywatelskiego nie jest 

obowiązkowe; 

2) w § 14 zmieniono zapisy dotyczące głosowania. Dodano ust. 2, 3 i 4 o treści: 

2. Głosowanie jawne na sesjach rady odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających  

     sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. 

3. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe 

     z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. 

4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości  

    w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób  

    zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy;  

3) w art. 16 wprowadzono zapis, że kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyborów. 

4) w art. 18 (do właściwości rady gminy należy) - w ust. 2 po pkt. 4 dodano pkt. 4a w brzmieniu: 

rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu; 

5) po art. 18 a, dodano art. 18 b o treści „Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta  

i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywatelki, w tym 

celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji”; 

6) w art. 20 po ust. 1a dodano ust. 1b i c, o treści: 

1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  

      i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w BIP i na stronie internetowej gminy oraz w inny 

      sposób zwyczajowo przyjęty; 

7) w art. 24 dodano ust. 2-7. Treść ust. 3, 6 i 7 brzmi następująco: 

3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.  

6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego Rady. 

7. Treść  interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej  

     wiadomości poprzez publikację w BIP; 

8) po art. 28a dodano art. 28aa, o treści: Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy 

raport o stanie gminy.  
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W następnej kolejności przedstawiła zmiany jakie zostały wprowadzone do projektu statutu, a 

mianowicie: 

1) w § 14 – wpisano, że Rada Gminy będzie dokonywać wyboru dwóch wiceprzewodniczących; 

2) w § 16 – wpisano, że w skład komisji, o których mowa w § 15 ust. 1, za wyjątkiem komisji 

skarg, wniosków i petycji, wchodzi od 3-5 radnych; 

3) § 16 ust. 2 otrzymał brzmienie: „przewodniczącego komisji, za wyjątkiem komisji rewizyjnej, 

wybierają członkowie danej komisji, a wiceprzewodniczącego  każdej komisji wybierają 

członkowie danej komisji; 

4) w § 24 dodano pkt. 5, stanowiący o tym, że inicjatywa uchwałodawcza przysługuje również 

grupie co najmniej 200 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do rady 

gminy; 

5) wykreślono § 37 z uwagi na powielenie zapisów § 31. 

 

Poinformowała również, iż nie uwzględniono uwagi wniesionej przez radnego Pluttę, dotyczącej 

wyszczególnienia w protokole z sesji nazwisk radnych głosujących za, przeciw i wstrzymujących się od 

głosowania, ponieważ  imienne wykazy głosowań radnych będą załącznikami do protokołu.  

 

Radny R. Skotarczyk – wskazując na zapis art. 21a  ustawy o samorządzie gminnym, który przypisuje 

przewodniczącemu rady gminy uprawnienia  do wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu, 

zwrócił się z zapytaniem czy to uprawnienie przewodniczącego rady nie powinno być również wpisane 

do statutu? 

 

Mec. Semeniuk – wyjaśnił, iż uprawnienie to wynika wręcz z ustawy i nie ma potrzeby, a nawet 

możliwości powtarzania go w statucie gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr L/312/2018 w sprawie statutu gminy Bierawa – 

pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad.  

Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr L/312/2018 w sprawie statutu gminy 

Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 7. 

 

Radny P. Szewerda – odczytał projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na wójta gminy wraz  

z uzasadnieniem. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

E. Plis (skarżący) – zauważył, że w tej uchwale w ogóle został pominięty aspekt bezpieczeństwa. Droga, 

o udrożnienie której występował jakiś czas temu, stanowi łącznik pomiędzy ulicą Dworcową, a ulicą 

Wojska Polskiego. Gdyby ta droga była otwarta, wówczas osoby mieszkające przy ulicy Wojska 

Polskiego, czy dróg przyległych, mogłyby unikać poruszania się ulicą Dworcową i mieliby też krótszą 

drogę do rynku.  Szczególnie ważne jest to dla dzieci, które tą drogą chodzą do szkoły i z powrotem.  
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Zauważył ponadto, że komisja odniosła się tylko do wydzielonej części drogi. Do tej części która została 

sprzedana, a nie do całości. Droga została podzielona na dwie części, część przeznaczoną do sprzedaży  

i część, która dalej pozostała jako droga. Ta część niesprzedana stanowi obecnie taką „ślepą kiszkę” jako 

dojście do posesji będącej własnością osoby, która nabyła sprzedaną część drogi. A przecież ta posesja 

posiada również dojście z drugiej strony, od strony ulicy Wojska Polskiego. 

Uważa, że jeżeli chodzi o aspekt finansowy, to nie powinno się mówić tylko o kwocie 8 tys. zł za którą 

została sprzedana część drogi. Powinno się mówić o całej wartości. Przecież Gmina na swój koszt 

podzieliła tą działkę na dwie części, z czego jedna została sprzedana. To zostało pominięte i nie wiadomo 

dlaczego. 

 

K. Mazurkiewicz – wyjaśniła, że zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 3 uchwały w sprawie zasad 

gospodarowania  mieniem gminy, zbycie przez gminę prawa własności i prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości oraz udziałów w tych prawach wymaga uzyskania zgody rady gminy tylko w przypadku, 

jeżeli wartość zbywanych praw i udziałów w tych prawach przekracza kwotę 30 tys. zł. Uwzględnia się 

tylko wartość  zbywanej nieruchomości. Jeżeli wartość zbywanych praw nie przekracza kwoty 30 tys. zł, 

to zgodnie z uchwałą określającą zasady gospodarowania nieruchomościami Wójt dokonuje tych 

czynności bez uzyskiwania zgody Rady Gminy. 

 

E. Plis – zwrócił się z zapytaniem, a co w sytuacji jeżeli działka stanowi wartość np. 100 tys. zł, a gmina 

podzieli ją na kilka części, to czy Wójt też może dokonywać sprzedaży bez zgody Rady Gminy? 

 

K. Mazurkiewicz – zwróciła uwagę, że wójt przy sprzedaży części drogi wewnętrznej, o której tu jest 

mowa, działał zgodnie z prawem.  

 

E. Plis – podkreślił, iż w rozpatrywanej sprawie nikt nie odniósł się do aspektu bezpieczeństwa.  

A przecież Szanowna komisja powinna to wszystko rozpatrzeć. Ta droga, o której tu jest mowa idealnie 

nadawałaby się na ścieżkę rowerową. Jest to przecież podstawowa działalność samorządu. A to się 

pomija. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że przedmiotem rozpatrywania przez komisję rewizyjną były 

zarzuty przedstawione w skardze, że wójt sprzedając tą działkę działał niezgodnie z prawem. A nie 

kwestie, które dzisiaj są podnoszone. 

 

E. Plis – zwrócił się z zapytaniem, a co z pozostałymi aspektami? 

 

K. Mazurkiewicz – wyjaśniła, że nieruchomość stanowiąca drogę, której część została sprzedana, od lat 

80-tych może nawet dłużej z jednej strony była zagrodzona. Ona nigdy nie stanowiła żadnej drogi 

przelotowej, żadnej ścieżki, nikt tamtędy nie chodził. Decyzję o sprzedaży części tej działki podjęto po 

uprzednim zapytaniu rady sołeckiej, co sądzi o takim zamierzeniu? Przed podjęciem decyzji starano się 

uzyskać odpowiedź na pytanie czy nakazanie rozbiórki ogrodzenia i udrożnienie drogi  przyniesie 

pozytywne efekty, czy nie? Po rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw podjęto decyzję o nieudrażnianiu tej 

drogi.  Ten wybór uznano za bardziej słuszny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że stanowisko w tej sprawie wyraziły również osoby 

mieszkające przy tej drodze, które były całkowicie przeciwne otwarciu tej drogi.  

 

E. Plis – stwierdził, iż wystąpił o udrożnienie tej drogi po to, aby ta droga służyła ludziom. I dopiero 

wówczas pojawiła się petycja mieszkańców bezpośrednio mieszkających przy tej drodze, jak również 

innych którzy nie chcieli tego udrożnienia. Dziwnym jest to, że ci mieszkańcy nie wiedząc o całej sprawie 

naraz wystąpili z taką petycją. Kto ich do tego namówił? 
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K. Mazurkiewicz – wyjaśniła, iż ten temat ciągnie się już od wielu lat. I nie był żadną tajemnicą. Sprawa 

była rozpatrywana jeszcze przez radnych poprzedniej kadencji, którzy podczas wizji w terenie rozmawiali 

z osobami mieszkającymi przy tej drodze. Dlatego mieszkańcy sami zainteresowali się tą sprawą.  

I po uzyskaniu informacji o złożonym wniosku o udrożnienie tej drogi, wystąpili z petycją o to, aby nie 

udrażniać tego przejścia. 

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem czy jest to tylko indywidualny wniosek, czy jest on poparty 

jeszcze podpisami innych osób? Ponieważ to czy inni mieszkańcy popierają ten wniosek jest dla Rady 

niezwykle ważną informacją. 

 

E. Plis – poinformował, że o otwarcie tej drogi wystąpił indywidualnie, ale było to podyktowane prośbą 

dwóch osób, które się w tej sprawie do Niego zwróciły. Otrzymał odpowiedź, że właściciele posesji 

znajdujących się przy tej drodze są temu przeciwni.  

 

Radny M. Permus - zwrócił uwagę na to, że przed podjęciem decyzji o sprzedaży części drogi została 

zasięgnięta przez Wójta opinia rady sołeckiej, czyli tych ludzi, którzy zostali wybrani przez mieszkańców 

na zebraniu wiejskim do reprezentowania ich interesów.  Członkowie rady sołeckiej zaopiniowali tą 

sprawę w ten sposób, w jaki została ona dokonana. Wójt uzyskał pozytywną opinię rady sołeckiej  

i otrzymał petycją o nie otwieranie tej drogi od większej liczby mieszkańców, niż wniosek skarżącego. 

Dlatego to działanie nie może być uznane za niezgodne z prawem. 

Podkreślił, że opinia komisji rewizyjnej w sprawie wniesionej skargi  dotyczy tylko kwestii prawnych  

i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wójt miał prawo sprzedać część tej działki, czy nie? Natomiast 

to, co dzisiaj zostało podniesione przez skarżącego dotyczy tego czy Wójt dokonał słusznej decyzji, czy 

nie, ale już nie ze względu na prawo, tylko ze względu na ogólnie pojęty interes społeczny.  

 

E. Plis – zwracając się do radnego Permusa zwrócił się z zapytaniem jak wytłumaczy tą sprawę ze 

względów bezpieczeństwa? 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż istotnym w tej sprawie jest to, że wójt przed dokonaną sprzedażą 

uzyskał pozytywną opinię rady sołeckiej, jak również to, że większość osób, która wypowiadała się  

w tej sprawie nie chciała udrożnienia tej drogi. Jako przedstawiciel Rady Gminy nie widzi tutaj żadnych 

sprzeczności. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt omawianej uchwały  

nr L/313/2018  w sprawie załatwienia skargi na wójta gminy – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Nikt 

z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta).  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr L/313/2018  w sprawie załatwienia skargi 

na wójta gminy – została podjęta. 
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Ad 9. 8. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

 

Radny R. Skotarczyk – Przewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego  przypomniał, że 

w roku 2018 obowiązywały stawki podatkowe z roku poprzedniego. Poinformował, że komisja przed 

podjęciem dyskusji w sprawie stawek podatkowych zapoznała się z komunikatem Prezesa GUS  

w sprawie wzrostu cen towarów i usług za rok bieżący o 1,6 % oraz za rok poprzedni o 1,9 % oraz ze 

stawkami podatkowymi przyjętymi w innych gminach naszego Powiatu. Komisja zapoznała się również 

z uchwałą na temat zwolnień i ulg dla nowych przedsiębiorców. Radni wspólnie wypracowali propozycje 

poszczególnych stawek podatkowych, które zostały zawarte w przedstawionej uchwale. Komisja 

pozytywnie 5 głosami za poparła omawiany projekt uchwały. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że stawki podatkowe zostały podwyższone. Spowoduje to wzrost 

wpływów do budżetu o ok. 140 tys. zł. 

 

Wójt Gminy - zwrócił uwagę, iż ustalając propozycje stawek podatkowych bazowano na wskaźnikach 

inflacyjnych podanych przez Prezesa GUS. Jednakże rzeczywistość  wygląda dużo gorzej. Przykładem 

mogą być stale rosnące koszty wywozu odpadów komunalnych i to nie o jeden, czy dwa procent, ale  

o kilkanaście, czy też wzrost cen za energię. Jako Wójt musi na te wzrosty odpowiednio zareagować  

i zadbać o odpowiednie wpływy budżetowe. Planowany wzrost dochodów  z podatku od nieruchomości 

w kwocie 140 tys. zł, o którym mówił radny Matuszek, przy stale rosnących kosztach, nie będzie zbytnio 

odczuwalny. Proponowane stawki zostały bardzo dokładnie przeanalizowane. Uległy one podwyższeniu, 

ale niestety było to  konieczne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr L/314/2018 w  sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Jeden radny był przeciwny 

(W. Plutta) i jeden radny wstrzymał się od głosu (P. Sroka). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr L/314/2018 w  sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości  - została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 9. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy. 

 

Na zapytanie radnego Matuszka, Pani sołtys wsi Stare Koźle odczytała życiorys Józefa Jaksiewicza, który 

stanowi uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr LI/315/2018 w sprawie nazwy ulicy – pod 

głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Nikt 

z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr L/315/2018 w sprawie nazwy ulicy – została 

podjęta. 

 

 

 

ad. 10. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych 

radnych i pracowników samorządowych, przedstawione przez podmioty zobowiązane do analizy 

przedmiotowych oświadczeń, tj. Wojewodę Opolskiego, Wójta Gminy Bierawa, Przewodniczącego Rady 

Gminy oraz  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Informacje te dołączono do protokołu w formie załącznika. 

 

 

 

Ad. 11.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny R. Skotarczyk – poruszył temat związany ze sprawdzaniem deklaracji składanych przez 

mieszkańców na odbiór odpadów komunalnych. Uważa, że niektórzy mieszkańcy deklarują niezgodną 

ilość osób zamieszkałych na posesji i z tego tytułu ponoszą niewłaściwą, zaniżoną opłatę. Niektórzy 

wystawiają też większą ilość pojemników na odpady biodegradowalne.  A Gmina nic z tym nie robi.  

Nie przeprowadza się żadnych kontroli. Obecnie, stojąc w obliczu kolejnej, nieuniknionej od nowego 

roku podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych, te działania  związane z uszczelnianiem  systemu 

i pobierania opłat od wszystkich, którzy korzystają z gospodarki odpadami, powinny zostać w końcu 

podjęte. Koszty jakie Gmina ponosi za wywóz odpadów komunalnych przekładają się na stawki opłat, 

które muszą ponosić mieszkańcy. Ma informacje, że żadne działania nie były dotąd też podejmowane  

w stosunku do mieszkańców, którzy czasowo przebywają w naszych miejscowościach. Są osoby, które 

przebywają w naszej Gminie przez kilka miesięcy, a nie składają oni deklaracji i nie ponoszą żadnych 

opłat, a odpady są im odbierane. Zapowiedział, że jeżeli nic w tym kierunku nie zostanie w końcu 

zrobione, to również złoży deklarację tylko na jedną osobę i będzie czekał na to, czy i kiedy Urząd 

zweryfikuje liczbę mieszkańców w Jego gospodarstwie domowym. Czy Urząd wykorzysta swoje 

uprawnienia? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż te deklaracje są weryfikowane z danymi w ewidencji ludności, choć  

z pewnością nie wszystkie osoby udało się jeszcze wychwycić.  Planuje się, że od stycznia we współpracy  

z policją i sołtysami zostanie przeprowadzona kolejna weryfikacja liczby mieszkańców na danej posesji. 

Być  może wówczas uda się wychwycić większość osób zamieszkałych w naszej gminie.  Uważa, że 

Gmina stara się być coraz bardziej skuteczna, ale zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie osoby są objęte 

naszym systemem.  
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Radny M. Permus – zwrócił się o objęcie kontrolą również przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne  

i sprawdzenie czy wszyscy mieszkańcy mają legalny pobór wody i legalnie odprowadzają ścieki do 

kanalizacji. 

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do wypowiedzi radnego Skotarczyka, stwierdził, że również jest 

zdania, że ten system musi być w jakiś sposób doszczelniony. Nie pójdzie jednak tego zrobić bez pomocy 

mieszkańców. Dlatego należy apelować do mieszkańców i uświadamiać im, że osoby nie płacące za 

odbiór odpadów zaniżają wpływy do budżetu i że inni mieszkańcy muszą te stale rosnące koszty ponosić 

w postaci zwiększonych opłat. Radni niedługo będą  musieli zająć się tym tematem i z pewnością, mając 

na względzie wyliczenia, podnieść wysokość opłat za odpady na kolejny rok. Uważa, że mieszkańcy są 

na tyle świadomi i uczciwi, przynajmniej większość, że wskażą osoby, które unikają ponoszenia opłat za 

wywóz odpadów. Jeżeli nadal Urząd będzie się godzić na to, że ileś osób nie będzie płaciło za wywóz 

odpadów i te pieniądze nie trafią do systemu, to niedługo ceny za odpady w naszej gminie będą wyższe 

niż w gminach sąsiednich. I będziemy mieli realny problem, bo coraz więcej osób będzie uważało, że nie 

musi ponosić tych opłat. 

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że uszczelnienie systemu gospodarki odpadami może spowodować tylko 

to, że ta podwyżka opłat nie będzie tak drastyczna. Ale to nie jest jedyna przyczyna wzrostu kosztów 

odbioru i zagospodarowania odpadów. Wina leży w całym systemie gospodarki odpadami, głównie  

z powodu braku konkurencyjności wśród firm zajmujących się odbiorem odpadów.  Od kilku lat  

w przetargu mamy tylko jedną ofertę. Taka sytuacja występuje również w Czystym Regionie. Kolejnym 

powodem jest konieczność wywożenia odpadów do jednej wskazanej instalacji w danym regionie.  

Nie ma tu dowolności. Nasz system wymaga uszczelnienia, ale nie powinno się mówić, że jest on zły. 

Oczywiście wymaga stałego uszczelniania i pozyskiwania jak najwięcej wpływów do budżetu, które 

pozwolą regulować te koszty.   

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość złożenia deklaracji  na miesiąc, czy 

dwa? 

 

Radny R. Skotarczyk - wyjaśnił, iż mieszkańcy przyjeżdżający do gminy na dwa, czy trzy miesiące 

mogą złożyć deklarację na krótki okres. Jak wyjeżdżają muszą złożyć deklarację zerową. Odnosząc się 

do wypowiedzi Pana Wójta stwierdził, iż zdaje sobie sprawę z tego, że firmy odbierające odpady 

podzieliły sobie rynek. I Gmina nie ma na to wpływu. Ale należy robić to, na co się ma wpływ i na co 

pozwala prawo, tj. na uszczelnienie systemu, na kontrolowanie deklaracji, na ograniczenie ilości 

przyjmowanych odpadów, czy na  sprawdzanie, aby terminy odbioru odpadów od firm nie zbiegają się  

z terminem odbioru odpadów od osób indywidualnych. Z tego co można zauważyć, to obecnie śmieciarka 

odbiera odpady jednocześnie z posesji prywatnych, jak i od firm. Wszystko trafia razem. W jaki sposób 

można z tego uczciwie wydzielić masę odpadów odbieranych od firm. Tego się po porostu nie da 

wydzielić i to zwiększa koszty dla osób indywidualnych.  Niewłaściwym jest również to, że nasze firmy 

nie są objęte regulaminem. Można przecież zobaczyć jak sąsiednia Gmina Kuźnia Raciborska uszczelniła 

swój system gospodarki odpadami.  Mieli 5,5 tys. deklaracji, a teraz mają 7 tys. Zadziałali bardzo 

drastycznie. W tej Gminie, osoba prowadząca w swoim budynku działalność gospodarczą, np. 

krawiectwo, musi mieć odrębną umowę na odbiór odpadów z gospodarstwa domowego i odrębną na 

zakład krawiecki. Są różne umowy i różne opłaty. Suma tych drobnych wpłat powoduje, że ten koszyk  

z pieniędzmi jest dużo większy. 
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Wójt Gminy – poinformował, że prawdopodobnie ustawodawca zmieni prawo i firmy z obowiązku będą 

musiały wchodzić w cały system gospodarki odpadami. Podmioty gospodarcze nie będą już zawierały 

indywidualnych umów z firmami odbierającymi odpadami. Jeżeli takie prawo zostanie uchwalone, to 

może to będzie krok w dobrą stronę. 

 

Radny R. Skotarczyk   - zwrócił uwagę, iż nasz regulamin nie  obejmuje w ogóle nieruchomości 

niezamieszkałych. A to pojęcie obejmuje wszystkie instytucje, domy letniskowe, domy kultury, firmy. 

One nie są w systemie, ale mogą być.  

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż zgodnie z prawem firma powinna mieć zawartą indywidualną umowę na 

wywóz odpadów i z pewnością takie umowy są zawierane. Problemem jest to, iż nie wiemy na jakich 

warunkach zawierane są te umowy i czy te odpady są regularnie oddawane.  

 

Radny R. Skotarczyk  - zwrócił uwagę, że odpady wyrzucane na pola, czy w inne niedozwolone miejsca 

z pewnością nie pochodzą od osób prywatnych, tylko od firm, gdyż mieszkańcy nie mają żadnego interesu 

w tym, żeby wyrzucać np. butelki w nielegalne miejsca. Mieszkańcy są wyposażani w worki na szkło  

i mogą tych odpadów oddać dowolną ilość. Natomiast firma nie oddając odpadów może na tym 

zaoszczędzić. I wtedy odpady trafiają do lasu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż tym tematem będzie musiała zająć się już nowa Rada. 

Można wrócić do tematu kodów kreskowych na workach i pojemnikach. Ale to też będzie podrażało 

koszty. 

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem jak wymusi się segregację odpadów we Wspólnotach 

Mieszkaniowych, gdzie w jednym bloku mieszkalnym w Kotlarni jest 60 mieszkań? Jest to wręcz 

niemożliwe. 

 

Radny M. Matuszek – wystąpił o uprzątnięcie nielegalnego składowiska odpadów przy grobli między 

Bierawą, a Lubieszowem. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy są dostępne w urzędzie wywieszki, o których była 

wcześniej mowa, z napisem „sąsiedzie nie truj”? 

 

 

 

 

Ad. 12.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Sołtys R. Woźny – w związku z ustawowym obowiązkiem przekształcenia użytkowania wieczystego  

w prawo własności, zwrócił się zapytaniem czy Gmina myśli już o wprowadzeniu dla mieszkańców 

Korzonka bonifikat w przypadku wykupienia nieruchomości w okresie krótszym niż ustawowe 20 lat?  

 

Wójt Gminy – poinformował, że ten temat nie był jeszcze rozpatrywany. Przepisy o przekształceniu 

użytkowania wieczystego będą obowiązywały od nowego roku i wówczas podejmie się ten temat. 
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Sołtys L. Nikel  - z uwagi na wysypywanie odpadów przy drodze transportu rolnego w Starym Koźlu 

(ul. Kościuszki) w kierunku Ciska oraz na ulicy Leśnej (w pobliżu mostów)  wystąpiła o rozważenie 

możliwości ustawienia kamery monitorującej te tereny. Zgłosiła również problem związany  

z niszczeniem ławek, znaków drogowych w Starym Koźlu przez młodzież wracającą wieczorami z boiska 

szkolnego. 

 

Sołtys B. Poplucz – zgłosiła problem związany z urządzaniem wyścigów na motorach, kładach  

i samochodach na wyremontowanej drodze transportu rolnego w Lubieszowie. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że takie przypadki należy zgłaszać bezpośrednio na policję. 

 

Radny R. Skotarczyk – nawiązując do wypowiedzi Pani Poplucz zwrócił uwagę, iż miejsce w którym 

są urządzane wyścigi, powinno zaznaczyć się w krajowym systemie zagrożeń. Policja ma wówczas 

obowiązek przez jakiś czas takie miejsce monitorować. Jest to bardzo skuteczne.  

 

Sołtys B. Poplucz – zwróciła uwagę, iż firma wywożąca odpady biodegradowalne miała w obowiązku 

mycie pojemników, a z tego się nie wywiązuje. Często również nie są odbierane odpady z koszy 

ulicznych, np. z parkingu w Lubieszowie.  

Wystąpiła również o wystosowanie ponaglenia do Wojewody w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej  

w Lubieszowie, która jest w bardzo złym stanie (po deszczu powstają duże zastoiska wody), a także  

o wykonanie we właściwym miejscu kratki ściekowej  na skrzyżowaniu ulicy Okrężnej z ulicą Bierawską, 

gdzie po deszczu powstaje duża kałuża. Istniejąca kratka ściekowa  została wykonana niewłaściwie i nie 

spełnia ona swojej roli. Kratka ta jest dużo wyżej niż niecka. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się o doprowadzenie do ustawienia kosza przy drodze transportu rolnego  

tzw. Dębiny ze Starego Koźla do Brzeziec, który został usunięty podczas remontu tej drogi.  

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że podobna sytuacja z zastojem  wody opadowej na drodze 

występuje również w Dziergowicach, przy nowo wykonanym chodniku. Asfaltowanie wąskiego pasa 

małym walcem, które podzieliło te wszystkie nierówności, spowodowało, że woda nie ścieka do kratek, 

tylko robi kałuże na drodze co parę metrów. Przyczyną jest to, że nie wyrównano tego miejsca dużym 

walcem. Wygląda to tragicznie. Firma udzieliła rękojmi na te roboty. Powinna to sfrezować i na nowo 

wyrównać. 

 

 

 

 

Ad. 13. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym zamknął 

obrady pięćdziesiątej sesji rady Gminy w Bierawie w dniu 29 października 2018 r. o godz. 17:55. 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

            Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
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Załączniki: 

 

1) Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 

2) Opinia komisji rewizyjnej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 

3) Uchwała nr 388/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 września 2018 r.  

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku 

 

 

4) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bierawa w roku szkolnym 2017/2018 

5) Uchwała nr L/307/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa 

6) Uchwała nr L/308/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

7) Uchwała nr L/309/2018 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

Gminy Bierawa 

8) Uchwała nr L/310/2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, 

zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich 

wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony; 

9) Uchwała nr L/311/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 

nieruchomości;  

10) Uchwała nr L/312/2018 w sprawie statutu Gminy Bierawa 

11) Uchwała nr L/313/2018 w sprawie załatwienia skargi na wójta gminy 

12) Uchwała nr L/314/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

13) Uchwała nr L/315/2018 w sprawie nazwy ulicy wraz z biografią Józefa Jaksiewicza 

14) Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych 

15) Listy obecności radnych i sołtysów. 


